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 (חינם )קישורים להורדה     צבים וילךנפרשת 
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ג   תשע"ד -פנינים 

 תשע"ז -יחי ראובן 

  תשע"ז -לאור הנר 

 תשע"ז -מדשן ביתך 

 תשע"ז -וכל מאמינים 

 תשע"ג   תשע"ב - הפרשה מאורות

    תשע"ז - עלון סיפורים להלכה שלמה

       תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו   - איש לרעהו

 תשע"ב  תשע"ב   ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז  - דברי יושר

 תשע"ד   תשע"ז - להתעדן באהבתך

 תשע"ב  בתשע"  תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה  תשע"ו  תשע"ו  תשע"ז  זתשע" - צדיקים סיפורי

       תשע"ב  בתשע"   תשע"ג   "דעתש   תשע"ה   תשע"ו   תשע"ז - ישרים דברי

       תשע"ב   תשע"ג   תשע"ד   תשע"ו   תשע"ז - שבת לחןולש נר

 ותשע"   זתשע" - (מבית "דרשו")לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז - (ככתבם, מנוקד)אוצר פניני החסידות 

 תשע"ז   -אוצר ספרי חסידות 'פאר מקדושים' 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47491
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_51_52_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_51_52_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/26_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/26_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/201_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/29_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_52_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_52_73_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/06_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_52_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_52_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_52_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_52_73_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_51_52_77.pdf
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 עלונים( 12)  תשע"ה   תשע"ו   תשע"ו   תשע"ז  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ו   תשע"ז   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -גליון באר הפרשה 

  תשס"ח   תשע"א   תשע"ב   תשע"ד   תשע"ה    שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 עמ'( 57)  נצביםלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 עמ'( 39)  וילךלפרשת  "יקרא דאורייתא"הספר תדפיס מתוך 

 

 צביםיפרשת נ

 

 נושא בפרשה: מצות תשובה

 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דהרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות  

]רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הערות בעניני תשובה 

 מעדני אשר, תשע"ג  שאלות בהלכות תשובה[ הרבים, מדוע ממעטים לשאול

עיון יד[ -)כי המצוה הזאת... בפיך ובלבבך לעשותו( ]ל, יא ]וידוי וקבלה בלב מה קודם[סדר התשובה 

 ט תירוצים  הפרשה, תשסו )עמ' סו(

ביקש חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם  לועל א] בין אדם לחבירוש לעבירות בקשת מחילה

? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם מחילה וחברו מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם  הנפגע?להשיג את כשאי אפשר צריך לפרט את החטא? מה הדין 

השלים את הנזק או השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון, האם הווידוי מדין תיקון העוול או 

וס מיוחד בערב יום כיפור, שלא יהיה המוחל אכזרי, מהלכות תשובה בין אדם למקום, האם יש חיוב פי

האם חייב המוחל למחול בפה, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, פיוס ע"י שליח, כשאינו נמצא בעיר, 

תורה    תורה והוראה, תשע"ו     עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נג(  )ושבת עד ה'( ]ל, ב[   כשהנפגע נפטר[

 עולמות, קכג    והוראה, תשע"ד

באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, ]סמך על עד אחד ונס עבירות בשוגג או באתשובה על 

 אורות הגבעה, תשע"ד הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד[

]תשובה על החטא, תשובה לפני הקב"ה, תשובה ותפילה, תשובה ווידוי, תשובה מצות תשובה ווידוי 

)כי המצוה הזאת  ה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים[מאהב

שלמים מציון,    הגר"א עוזר, תשע"ו אשר אנוכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ברמב"ן(

 תשע"ז

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47491
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_52_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_52_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_51_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_51_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_55_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_55_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_52_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/147_52_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
file:///C:/Users/ELIKOUSER/Downloads/על%20איזו%20חטאים%20צריך%20אדם%20לבקש%20מחילה%3f%20האם%20יש%20חובת%20ווידוי%20ותשובה
file:///C:/Users/ELIKOUSER/Downloads/על%20איזו%20חטאים%20צריך%20אדם%20לבקש%20מחילה%3f%20האם%20יש%20חובת%20ווידוי%20ותשובה
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_51_52_74.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/223.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/223.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_51_52_77.pdf
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 נוה  )כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, ברמב"ן(מצות תשובה 

 זהמצוות בפרשה, תשע"   ההיכל, תשע"ג

עיון )ושבת עד ה'( ]ל, ב[  ביקש סליחה מחברו על פגיעה במזיד, האם יבקש גם על פגיעה בשוגג? 

 הפרשה, תשע"ז )עמ' סה(

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על לאו ד'לא תיטור'?

 מדי שבת, תשע"ו  תשובה

 נר יששכר, תשע"גהאם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? 

 מאור השבת, תשע"ו  לקי המזיד שבכל שוגג[]ח שובה ישראל עד ה' אלקיך

 דרכי החיזוק, תשע"ולשוב בתשובה ולהתמיד בה  

 נר יששכר, תשע"ה  [הגר"י מאיר זצ"ל] בשערי התשובה יםראשית הדרך לבא ,היראה הטבעית

]רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הערות בעניני תשובה 

 מעדני אשר, תשע"ג  תשובה[ הרבים, מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ה  מאמר הדרכה מעשית לעבודת התשובה

 שפת אמת, תרל"דמעלת התשובה מאהבה 

]סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, ונס עבירות בשוגג או באתשובה על 

 אורות הגבעה, תשע"ד הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד[

כי קרוב אליך  ,תשובה תולה ויוה"כ מכפר ,גדולה תשובה, חילוקי תשובה מוידוי]עניני מצוות תשובה 

תשובה  ,הרמב"ם טתהמצוה לשי ,הכרת החטא ,מכה בפטיש -וידוי  ,תשובה שלמה ,דרך התשובה ,הדבר

 ,פיוס חברו בעיוה"כ ,גדר מצות התשובה ,להכשירו תשובת גזלן ,הכרעת מצות התשובה, על ביטול מ"ע

 עומקא דפרשה, תשע"ג [ חילוקי משפט התשובה ,ארבעת חלקי התשובה ,המרבה להתודות

מה שורש החיוב שלא להתמהמה , בתשובהנמצא כל ימיו , "ְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתָתְך]"מצות תשובה 

האם יש מצות עשה בעשיית התשובה ]וביטול מ"ע אם אינו שב בתשובה[, או , רגע אחד מלחזור בתשובה

, ה היא וידוי, מצות התשובה "חיובית" או "קיומית" ]וביאור חיוב התשובה ביום הכיפורים[ושהמצו

. או שיאמר בפיו גם את החרטה וגם את הקבלהוצריך ה על העתיד, חרטה על העבר וקבלהוא וידוי האם 

רס"ג מנה ארבעה עיקרים לתשובה: עזיבת , ידוי הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונות שחטאוגדר הוש

מחלוקת הראשונים בביאור הכתוב  , ב"םמה הם לפי הרמהחטא, חרטה, בקשת כפרה וקבלה לעתיד. ו

ֹּאת ַהִמְצָוה "ִכי ִכי ֲאֶׁשר ַהז ֹּא ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאנֹּ ֹּא ִמְמָך ִהוא ִנְפֵלאת ל האם "המצוה הזאת"  -ִהוא"  ְרחָֹּקה ְול

", כסיבה ֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה" נגרם ממעשה עבירה, ועניןהה"מום" בנפש האדם , היא מצות התשובה

התשובה, היא  חסד  -דברי הרמב"ן שהמתנה הגדולה שנתן הקב"ה , המחייבת למהר בעשיית התשובה

חיוב , גדול מצד אחד, אך מצד שני, אם מתנה זו לא מנוצלת כראוי, נהפך הדבר לרועץ והיא עונש גדול

אוצרות אורייתא,   עולמות, קעג   נוה ההיכל, תשע"ג  התשובה המיוחד המוטל על יושבי ארץ ישראל[

 תשע"ז

 בארה של תורה, תשע"ותשובה בבני נח  
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 : ערבות במצוותנושא בפרשה

 

   [כח, כט])הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם(  גדר ערבות הר סיני וערבות ערבות מואב

   מלאכת מחשבת, תשע"ז  תשע"דהאיחוד בחידוד,     מגישי מנחה, תשע"ד

]חובת ערבות, חובת תוכחה, על יחידים או על הציבור[  ערבות הדדית על הנסתרות והנגלות 

 ז' תירוצים  )עמ' פד(עיון הפרשה, תש"ע , כח[ כט)הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם( ]

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ג [כח, כט])הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם(  ערבות בנשים

 מלאכת מחשבת, תשע"ו

  [כח, כט])הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם( אחריות האדם על עצמו ועל כלל ישראל 

 ממשנתה של תורה, תשע"ד

]החרמת וניפוץ טלפון שאינו רו מעבירה ]אפרושי מאיסורא, מדין ערבות[ החיוב להפריש את חב

כשר של תלמיד,  האם חייב לשלם, בשוגג, אומר מותר האם הוא כשוגג, קטן האם הוא כשוגג, אפרושי 

בדבר שאינו מפורש בתורה, במקום שיש חילול ה', בא על אשת איש וחזר בתשובה, האם יודיע  מאיסורא

 עולמות, שכח  [כח, כט])הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם(   לבעלה[

[ ים, קריאת התורה ומגילה, סיפור יציאת מצרים וספירת העומר]בתפילה וברכת כהנ שומע כעונה

 עולמות, רא   [כח, כט])הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם( 

עבירות", ל"מכירת המצוות" האם ניתן להשוות בין "מכירת , ]מכירת שכר ועונשמכירת עבירות 

מאידך נראה כי , אדם נתבע רק על מעשיו, בהסכם השותפות שבין כספו של זבולון ותורתו של יששכר

", וכמאמר חז"ל כי יצחק אבינו ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִניאדם נענש על עוון אשר לא חטא בו, כדברי רבקה אמנו "

כמו כן יש לדון בתוקפה של , לא יעניש את ישראל היה מוכן לוותר על חלק משנות חייו כדי שהקב"ה

 ,היאך חל קנין "עבירה", באיזה מעשה קנין ניתן למכור "עבירה", מכירת עבירות בהלכות מקח וממכר

מחיוב כבוד , ין בקניית עבירה ידועהיוהרי אי אפשר לקנות ולמכור "דבר שאינו מסוים". האם חל הקנ

חודש[ "הריני כפרת משכבו", ופירש רש"י: "עלי יבוא כל רע  אביו, לומר לאחר פטירתו ]במשך י"ב

דברי חובות הלבבות כי המסֵפר לשון הרע על חברו "מעביר" את זכויותיו למי , הראוי לבוא על נפשו"

חידושו של מהרש"ם שהקונה הופך להיות , שסיפר בגנותו, ו"מתחייב" בעבירות שעשה מי שסיפר בגנותו

פסק ההלכה למעשה , ר, וכידוע רשאי ה"מלווה" לגבות "חובו" גם מהעֵרב"עֵרב" עבור חטאי המוכ

)הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו  ין חל ומה דינם של המוכר והקונה[יהאם הקנ -במכירת עבירות 

 דעולמות, רפ  [כח, כט]ולבנינו עד עולם( 
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 שאר עניני הפרשה:

 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז ]כט, ט[ )אתם ניצבים היום כולכם( אבן מקיר תזעק  

שבילי  ]כט, ט[ )אתם ניצבים היום( פרשת ניצבים מסך המבדיל בין התוכחה לבין ראש השנה 

 פנחס, תשע"ה

 שבילי פנחס, תשע"ד  ]כט, ט[)אתם ניצבים היום כולכם( כיצד להפוך את הקללות לברכות 

)טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך( מפני מה לא קיבל משה רבינו את הכנענים שבאו להתגייר? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  ]כט, י[

מלאכת  )טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך( ]כט, י[ האם מותר לגר תושב להיות בתוך ערי ישראל?

 מחשבת, תשע"ז

)וגרך אשר האם מותר לגר להסתכן לצורך כך, קביעות עיתים לתורה[ ]במקום פיקוח נפש מילת גר 

 במשנת רש"י, תשע"ב   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   [י, כט]בקרב מחניך( 

 אשר ליהודה, תשע"ד  ]כט, יא[אלוקיך ובאלתו(  ')בברית ה שבועה על דעת המקום

  ]כט, יא[אלוקיך ובאלתו(  ')בברית ה ]אין איסור חל על איסור, מושבע ועומד[תוקף השבועה לדורות 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב

נר   [יח, כט])ספות הרווה את הצמאה( שתי בחינות בבקשת חיים טובים ה"רווה" וה"צמאה" 

 יששכר, תשע"ג 

)הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם(  אין מקום למורים ולמלמדים לומר "נסתר אני"

  משמרת הכשרות, תשע"ג   [כח, כט]

עיון הפרשה, תשע"ז )ושבת עד ה'( ]ל, ב[  ]מתעסק, שכן נהנה[אכל פרי והתברר שהיתה בו תולעת 

 )עמ' סז(

)ושב שינוי בפסיקת ההלכה, זאת התורה לא תהא מוחלפת[ ]לעתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמאי 

 שלמים מציון, תשע"ו  [ג, ל]ה' אלוקיך את שבותך( 

 שלמים מציון, תשע"ו  [יא, ל])לא בשמים היא( קביעות עיתים לתורה[ ]לימוד התורה בכל מצב 

 אשכול יוסף, תשע"ב  ל, יב[)לא בשמים היא( ]לו היתה התורה בשמים כיצד היינו מקיימים אותה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג ]ל, יב[)לא בשמים היא( הכרעה ע"פ חכמי ישראל ולא ע"פ אות ומופת 

נסתלקה רוח הקודש מישראל, ברייתא דרבי פנחס בן יאיר, מסילת ישרים, ]ח הקודש בזמנינו  רו

נבואה לא נטלה מן החכמים, חכם עדיף מנביא, בין נבואה לרוח הקודש, העוסק בתורה לשמה, ספרי 

 חכמים שנתחברו ברוח הקודש, טענת 'קים לי' נגד מרן, זיהוי כשרות בהמה או כוס טבולה,  עם הארץ

  ]ל, יב[)לא בשמים היא(  [נטילת עצה מעם הארץ בעל 'כוחות' נסתריםהמביא חידושי תורה פלאיים, 

 עולמות, שפה
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הלכות שנשכחו וחזרו ויסדום ע"פ הדיבור, מחלוקת בהלכה בין הנגלה בת קול, ] לא בשמים היא

הנביא, האם גם בהכרעת ההלכה, ביאור החת"סבין אליהו המלאך לאליהו בשר  אליהולנסתר, קבלת 

 דעולמות,   ]ל, יב[)לא בשמים היא(  , שו"ת מן השמים[להלכה חלום שאלתודם, 

]לא בשמים היא, איום על המשקר, קבלו עליהם, בירור הכתוב בתורה, דין המלך בירור דין על פי המן 

 כו תירוצים הפרשה, תשע"ז )עמ' ע(עיון  )לא בשמים היא( ]ל, יב[  ע"פ אומדנא[

 נוה ההיכל, תשע"ה   ]ל, יד[)בפיך ובלבבך לעשותו( אמירת "לשם יחוד" לפני קיום מצוה 

עיון הפרשה, יט[ -בחיים( ]ל, טו)הברכה והקללה ובחרת  ]מדוע צריך ציווי על דבר הגיוני[ ובחרת בחיים

 כו תירוצים תשסו )עמ' עא(

)הברכה והקללה  עצה טובה, נקודת הבחירה[ מצוות עשה או]בחירה חופשית אצל פרעה, ובחרת בחיים 

  המצוות בפרשה, תשע"זיט[ -בחיים( ]ל, טוובחרת 

 זרע ברך, תשע"ז ]ל, יט[  ם(יי)ובחרת בחשבח המלאכה שאין בה ביטול תורה 

 

          פרשת וילך

 

 "תושא בפרשה: מצות כתיבת סנ

 

בכל יום ויום כל ימי חייו גם בשנתו,  אם כתב ס"ת מקיים המצוה] מעלת מצוות כתיבת ספר תורה

כתיבת ס"ת ע"י משה בהשבעת קולמוס חשיב כח גברא של משה, מסירות נפשו של אחאב למען התורה, 

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, אופן כתיבת אותיות אחרונות במילוי או בכתיבת אות מושלמת[ 

  כאיל תערוג, תשע"דיט[ 

כתב ספר תורה ואבד, האם חייב לכתוב ספר נוסף, ירש ספר תורה ] מצוות כתיבת ספר תורה

 שלמים מציון, תשע"ו  )ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[מאבותיו[ 

כתיבת ספר תורה בשליחות אשה, בשליחות מחלל שבת ] בשליחות מצוות כתיבת ספר תורה

)ועתה כתבו בפרהסיא שפסול כעת לכתוב אך בידו לשוב בתשובה, בשליחות ממזר שאינו מכוין לשמה[ 

 בחוקיך, תשע"ז חינש    תשע"ז   תשע"ד   הגר"א  גניחובסקי, תשע"גלכם את השירה הזאת( ]לא, יט[ 

כתב ספר תורה ואבד, כתב ספר תורה והקנה אותו לחבירו או לציבור, לא ] מצוות כתיבת ספר תורה

כתב ספר תורה האם ביטל מ"ע פעם אחת או בכל רגע ורגע, סןפר שכותב ס"ת לאחר, או אדם הקונה 

ס"ת מוכן האם מקיימים המצוה, תיקן אות בס"ת שלו או של חבירו, גביית ספר תורה בשל חוב למרות 

הגר"א   )ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[כתיבת ספר תורה[ שמבטל מהחייב מצוות 

 עולמות, קעא   תשע"ד   גניחובסקי, תשע"ג

]שיהיה לו ספר תורה פעם אחת, או שיהיה לו לכל ימי חייו, לקנות ספר מצוות כתיבת ספר תורה 

וישאיר את  תורה מחברו ולהשאירו ללא ס"ת, לפני עיוור בביטול מצות עשה, גובה ספר תורה בחובו
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שכן נשים פטורות, ספר תורה הוא מצווה בין אדם  שווה בכל שאינה מצווה, החייב ללא ספר תורה

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת(  [, האם חל שעבוד על ספר תורהשעבוד הגוף לשלם חוב גוברלמקום, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]לא, יט[

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  ]על פרשת האזינו או כל התורה[מצוות כתיבת ספר תורה 

 טו תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נה(

)ועתה  ]לכם, דומיא דאתרוג, חצר שאין בה חלוקה בשותפין[מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות 

 כ תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' צב(כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[ 

)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, הקונה ספר תורה האם קיים את מצוות כתיבת ספר תורה 

 זרע ברך, תשע"ז  יט[

 ]קטן אם הוי בר חיובא מפני שעתיד לגדול, מצוות התלויות בזמן[ קטן במצוות כתיבת ספר תורה

 ח' תירוצים  עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' פז()ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  

שיעורי ליל    ]מגיל בר מצוה, שיטת הרא"ש, ספר תורה בשותפות[מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה 

 שבת, תשע"ז

 

 מצות "הקהל"נושא בפרשה: 

 

 שבילי פנחס, תשע"ו   מדי שבת, תשע"ז  )הקהל את העם( ]לא, יא[חנוך לנער 

)הקהל את העם( ]לא,  []הבאת הטף לקריאת פרשת הקהלעיקר המצוה היא ההשתוקקות לעשותה 

 מת, תרל"דשפת איא[  

, האם העומד במקום אחר בעזרת נשים דבית המקדש ,מקום הקהל] הערות שונות במצוות הקהל

ושמע יצא, האם הכיל המקום את כולם, האם נכנסו בשלוש כיתות כבקרבן פסח והמלך קרא ג' פעמים, 

גיל  בשמחת בית השואבה תיקנו למניעת קלות ראש נשים יושבות למעלה, כיצד נהגו בהקהל, מאיזה

, הקשר בין פטור עליה לרגל לפטור ף שאין להם קרקעמביאים את הטף, החובה על האב או על האם, ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   )הקהל את העם( ]לא, יא[ [חיוב נשים בהקהלהקהל, דין חיגר וסומא, 

קריאת ע"י מלך, מקורה, כשאין מלך, בזמן השופטים, כשהמלך אינו יודע לקרא ] ריאת פרשת הקהלק

בתורה בדקדוק הטעמים, האם היתה חובת שמיעה, מי שעמד רחוק, כבד שמיעה, חרש, על מי מוטלת 

 כאיל תערוג, תשע"ו  )הקהל את העם( ]לא, יא[המצוה להקהיל, נשים בהקהל , טף בהקהל[ 

]מצוה על הציבור או על היחיד, בעל קורא שאינו רוצה להוציא ידי חובה את גדרי חיוב קריאת התורה 

שלמים   ]לא, יא[)הקהל את העם(  שונאו, חובת היחיד לשמוע דברי תורה, לכוין לא לצאת ידי חובה[ 

 מציון, תשע"ז
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 :שאר עניני הפרשה

 

שבילי  )לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ברש"י( ]לא, ב[משה רבנו השיג ביום פטירתו את שער החמישים 

 פנחס, תשע"ג

]לקנות בגד ארבע כנפות להתחייב בציצית, לחייב עצמו בקרבן  האם אדם מצווה לחייב עצמו במצוות

)לא תעבור את הירדן הזה( ]לא, פסח, לעלות לירושלים בחוה"מ סוכות להתחייב בד' מינים דאורייתא[ 

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מד(ב[ 

)ויתנה מדאורייתא, או מפני דרכי שלום, כיבוד בעלי עבירות, מחילת הכהן[ ]כהן קורא ראשון בתורה 

 אשר ליהודה, תשע"ד( ]לא, ט[ לכהנים בני לוי

)הן קרבו ימיך  ?למאן דאמר שמשה רבנו נפטר בשבת קשה היאך כתב בו ביום י"ג ספרי תורה

 אשכול יוסף, תשע"גלמות( ]לא, יד[  

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז )כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה( ]לא, יז[ה' לי לא אירא 

 ממשנתה של תורה, תשע"ד)ועתה כתבו לכם את השירה הזאת( ]לא, יט[  רה שבתורה השי

בית מדרש ישיבת מיר,  )הקהילו אלי, ברש"י( ]לא, כא[קיעת חצוצרות מדוע לא הקהילו את העם בת

 תשע"ז

 שבילי פנחס, תשע"ז הקשר בין פרשיות ניצבים וילך לראש השנה

 

 שיעורים( 300-)למעלה מבאתר בינינו  "וימים נוראיםאלול "נושא על לצפיה בשיעורים 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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